
Toni Tió, nou president del Fòrum Marítim 
Català en substitució de Jordi Brufau

Brufau passa el testimoni de la presidència del FMC a Tió davant 
de la impossibilitat de continuar en el càrrec per motius professionals.

La candidatura de Toni Tió, propietari d'una reconeguda empresa de 
confecció de veles, ha obtingut el suport unànim de tota la junta directiva.

Barcelona, 30 de juliol de 2010.- Toni Tió ha estat recentment elegit nou president del 
Fòrum Marítim Català (FMC) en substitució de Jordi Brufau que deixa el càrrec per 
motius professionals donat que les noves responsabilitats adquirides a l'empresa on 
treballa, Applus+, no li permeten dedicar“el temps que una entitat com el FMC requereix”. 
Brufau ha estat el primer president de l'entitat, fundada al juliol de 2009, i durant el seu 
mandat, que ha durat un any, s'ha aconseguit donar a conèixer el FMC entre els principals 
agents marítims així com el finançament necessari per engegar-lo; s'han incorporat 
diversos socis entre les institucions i entitats més representatives del sector, com els ports 
de Barcelona i Tarragona; i s'han tirat endavant projectes com la creació del pla estratègic 
de l'entitat, que marca les prioritats fins al 2012.

La candidatura presentada per Toni Tió, que ha agraït la tasca duta a terme per el seu 
predecessor, ha obtingut el suport unànim de tota la junta directiva del FMC que veu en ell 
“la persona ideal per seguir amb la implantació de l'entitat i la captació de nous socis, un 
fet que ha de contribuir a facilitar la creació de nous serveis i tirar endavant els projectes 
sobre innovació, tecnologia, sostenibilitat i turisme contemplats al pla estratègic”. Tió és 
l'actual propietari i fundador de Toni Tió Velas, empresa puntera en la fabricació de veles 
que va crear fa més de 30 anys i que és referent en el sector nàutic i coneguda per haver 
fabricat les veles d'alguns medallistes olímpics espanyols i també per les innovacions 
introduïdes en la vela oceànica. Tió, enginyer industrial de formació, assumeix la 
presidència amb “gran entusiasme” i es mostra optimista respecte les possibilitats que té el 
FMC “en la seva funció d'impulsar projectes a partir de la col·laboració entre diferents 
empreses, institucions i entitats marítimes en temes com la seguretat, la sostenibilitat, la 
recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I), etc., i que ha de contribuir a millorar la 
competitivitat d'un sector unit pel seu vincle al mar i amb més interessos comuns del que 
pugui semblar”.
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Per a més informació:

MONMAR COMUNICACIÓ, gabinet de premsa del Fòrum Marítim Català
Eudald Aymerich Jou/ Tel.: 93 883 31 00 (ext. 17402) - 685 506 531
Helena Ges/ Tel: 93 883 31 00 (ext. 17407) – 699 285 915
info@monmar.net / hges@monmar.net
c/Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 2ª planta - 08500 Vic
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